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 پژوهشکده پولی و بانکی

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 ۰۱ کپال قا،یآفر بزرگراه یابتدا ن،یآرژانت دانیمتهران: 

 ۰۱۸۴۱-۴۴۹۴: یپست صندوق۰۱۰۹۴۹۴۰۰۰: یدپستک

www.mbri.ac.ir 

 کند.نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیشده در این مقاله متعلق به دیدگاه و نظرات ارائه 

 باشد، لیکن استفاده از نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی می 

  

http://www.mbri.ac.ir/
http://www.mbri.ac.ir/
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 21121برتر جهان در سال سسات مالی اسالمی ؤبندی مرتبه

 

 2لیال محرابی

 مقدمه -1

ها، گسترش تنوع گذاری در زیرساختبه واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایهاند های اخیر توانستهبازارهای مالی اسالمی طی سال

بازارهای جهانی برخوردار جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای 

های بانکداری خرد گردند. در حال حاضر، موسسات مالی در راستای گسترش محصوالت خود به مشتریان، بیشترین تمرکز را بر فعالیت

اند. با این اوصاف، طی دهه گذشته مهمترین دالیل توسعه مالی قرار داده( SMEsو خدمات شرکتی به موسسات کوچک و متوسط )

ها، تأمین مالی شرکتی، مدیریت ثروت )دارایی( و تکافل توان به چهار عامل کلیدی از جمله توسعه زیرساختی در جهان را میاسالم

بندی نمود. در این زمینه، صنعت تأمین مالی منطبق بر شریعت از طریق انتشار صکوک دولتی و شرکتی )بیمه اسالمی( تقسیم

های کسب و ها و موسسات مالی در حال تغییر مدلدست یابد و بسیاری از بانک 2۱۰۹د در سال است به باالترین سطح از رشتوانسته

 باشند.کار خود جهت تطبیق با شرایط بازار جدید می

منتشر  نشریه تخصصی بنکر 2۱۰۹در جهان که در شماره نوامبر سال  یترین موسسات مالی اسالمبندی بزرگبر اساس آخرین رتبه

های کامالً اسالمی مبلغ باشد که بانکمیلیارد دالر می ۰9۴۰های منطبق بر شریعت در جهان معادل ش کل داراییشده است، ارز

میلیارد دالر با متوسط نرخ بازدهی  2/۰۹اسالمی سودی معادل  هایمیلیارد دالر آن را در اختیار خود دارند. افزون براین، بانک ۰۱0۴

ها و موسسات مالی ایرانی در میان سیصد و شصت بانک اند. در این میان، نقش بانککسب نمودهر طی سال مذکودرصد را  ۴/۰دارایی 

های این ها در باالترین ردیفهای بیمه و موسسات مالی و اعتباری،  بسیار چشمگیر و از نظر حجم داراییتجاری و تخصصی، شرکت

موسسه به طور کامل خدمات  2۱۱کشور جهان،  ۹۱الی اسالمی در بندی قرار دارند. از مجموع این سیصد و شصت موسسه مرتبه

پردازند. در ادامه به های اسالمی به عرضه خدمات منطبق بر شریعت میبانک تجاری با داشتن باجه ۰۰۱دهند و اسالمی ارائه می

 .دازیمپرها میها و موسسات مالی اسالمی در ایران و جهان از لحاظ برخی شاخصمعرفی برترین بانک

 های اسالمی در جهان وضعیت بانک -2

 های منطبق بر شریعت رشد داراییحجم و  -2-1

 ۰20۴درصدی از  ۸/۴های منطبق بر شریعت با رشد دهد که ارزش کل دارایینشان می، 2۱۰۹آمار بدست آمده از مجله بنکر در سال 

ها در یافته است. این در حالی است که بر اساس این بررسیافزایش  2۱۰۹میلیارد دالر در سال  ۰9۴۰به  2۱۰9میلیارد دالر در سال 

های مالی منطبق بر شریعت روبرو بوده اند. از سوی های ناشی از فعالیتدرصد از موسسات مالی با افزایش دارایی 9/۴۸سال مذکور 

و قابل توجه بوده است. بر اساس مثبت  2۱۰۹رشد صنعت بانکداری اسالمی به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی نیز در سال  دیگر،

                                                           
 باشد.می 2۱۰۹، نوامبر The Banker, Top Islamic Financial Institution هایی از مجلهمتن حاضر ترجمه بخش - ۰

 کارشناس ارشد پژوهشی، پژوهشکده پولی و بانکی. - 2

 فهرست جداول و نمودارها
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( و شورای همکاری خلیج فارس(، منطقه منا )به استثنای pGCCبندی جغرافیایی، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس )طبقه

درصد( بیشترین  0/۰۸میلیارد دالر ) 20۱درصد( و  0/9۸میلیارد دالر ) ۱9۴درصد(،  9/۹۱میلیارد دالر ) ۱0۰آسیا به ترتیب با 

ها ینیبشیپو  دارد یدر سطح جهان یفعال و پر انرژ یتین بازار موقعیا از این رو دهند.های منطبق بر شریعت را تشکیل میدارایی

 ۰نمودار جدول و  باشد.الن کج در سطوح یرا یدارکتر از بانعیحداقل دو برابر سر های آتی،دهد که رشد این صنعت طی سالنشان می

 .دهندها را نشان میها و رشد داراییهای منطبق با شریعت بانکغرافیایی از کل داراییسهم مناطق مختلف ج

 

 های منطبق بر شریعت به تفکیک مناطق مختلف جغرافیاییدارایی - 1جدول 

 

نرخ رشد  

 ساالنه

 2112-2112  

 رشد دارایی

)درصد(   

2112 

 )میلیارد دالر(

2113  

 )میلیارد دالر(
 مناطق جغرافیایی

8/12  2/11  11/161  42/246  
 سشورای همکاری خلیج فار

(pGCC) 

1/16  2/4  14/132  26/284  pGCCمنطقه منا به استثنای  

1/12  2/11  1/1148  2/486  مجموع منطقه منا 

8/12  4/1  جنوب صحرای آفریقا 11 11 

3/11  2/2  28/214  14/228  آسیا 

2/1  2/8  13/23  2/21  استرالیا/ اروپا/ آمریکا 

2/11  8/4  68/1341  36/1262  کل جهان 

 

 2112های منطبق بر شریعت به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی در سال های بانکسهم کل دارایی – 1نمودار 

 

 

شورای همکاری  

خلیج فارس  

(pGCC)

درصد۹۱/9

منطقه منا به  

pGCCاستثنای 

درصد9۸/0

جنوب صحرای  

آفریقا

درصد۱/۴0

آسیا

درصد۰۸/0۱

/  اروپا/ استرالیا

آمریکا

درصد۰/۴
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(، ایران از 2های منطبق بر شریعت )جدول بندی انجام شده در میان بیست کشور جهان از لحاظ بیشترین داراییبر اساس آخرین رتبه

های دوم تا پنجم را ها در باالترین ردیف وکشورهای عربستان سعودی، مالزی، امارات متحده عربی و کویت رتبهدارایینظر حجم 

برابر کشور عربستان و  2میلیارد دالر، حدود  ۱۰۴ها در ایران با میزان دهند. این در حالی است که ارزش این نوع داراییتشکیل می

بانکی در های شبکه )البته توجه به این نکته ضروری است که سهم بانکداری اسالمی از کل دارایی برابر کشور مالزی است. ۱/2

درصد  9۴درصد و  ۰۴درصد،  ۱۱درصد،  2۰کشورهای مالزی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت به ترتیب حدود 

میلیون دالر به عنوان برترین موسسه مالی  ۴00۰9هایی معادل بندی، بانک ملی ایران با حجم داراییبر اساس این رتبه باشد(می

های الرجهی )عربستان(، مسکن )ایران(، صادرات )ایران(، بانک خانه مالی کویت )کویت(، تجارت )ایران( و ملت )ایران( اسالمی و بانک

دهد که در بین پنجاه موسسه مالی شان میهای انجام شده ن( بررسی9های دوم تا هفتم را دارا می باشند. )جدول به ترتیب رتبه

بانک از امارات  ۹بانک از عربستان،  ۰۱بانک از مالزی،  ۴بانک از ایران،  ۰0های منطبق بر شریعت، اسالمی با بیشترین حجم دارایی

 خورد. بانک از ترکیه به چشم می ۰بانک از کویت و  2بانک از بحرین،  9بانک از قطر،  ۹متحده عربی، 

 2112های منطبق بر شریعت در سال بندی کشورها بر مبنای بیشترین داراییرتبه - 2ل جدو

 جمعیت
تعداد موسسات 

دهنده خدمات ارائه

 مالی اسالمی

های منطبق دارایی

 برشریعت

 )میلیون دالر(

 رتبه کشور
درصد جمعیت 

مسلمان از کل 

 جمعیت

 مسلمان

 )هزار نفر(

 1 ایران 116426 24 22212 2/44

 2 عربستان سعودی 212112 21 26811 43

 3 مالزی 212134 32 18424 2/63

 2 امارات متحده عربی 111281 21 2182 4/26

 1 کویت 81221 22 2246 1/22

 6 قطر 14212 4 1268 2/62

 2 بحرین 16143 32 436 3/21

 8 اندونزی 14111 12 212882 2/82

 4 بنگالدش 18422 22 121622 8/84

 11 ترکیه 13163 1 23233 48

 11 پاکستان 2662 18 121181 2/46

 12 سودان 2224 11 32233 2/41

 13 سوئیس 6681 1 222 1/1

 12 مصر 6132 1 22821 4/42

 11 برونئی 1122 1 313 1/21

 16 تایلند 2122 1 3681 1/1

 12 یمن 3318 1 22182 1/44

 18 انگلستان 3232 2 2821 2/2

 14 سوریه 2811 3 21211 8/42

 21 تانزانیا 2248 1 12 2/31
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 های منطبق با شریعتبیست موسسه مالی اسالمی برتر جهان از لحاظ میزان دارایی – 3جدول 

شاخص سرمایه 

 (Tier 1) پایه

 )میلیون دالر(

نرخ 

بازدهی 

دارایی 

(ROA )

 ()درصد

سود 

 ناخالص

)میلیون 

 دالر(

های درصد دارایی

از  منطبق با شریعت

 هاکل دارایی

های منطبق دارایی

 برشریعت

 )میلیون دالر(

S   یا

W * 

نوع 

 موسسه
 بندیرتبه موسسه کشور

1113 1/1 366 111 26613 S 1 بانک ملی ایران تجاری 

8322 2/2 1483 111 22632 S تجاری 
عربستان 

 سعودی
 2 بانک الرجحی

2421 6/1 383 111 22116 S 3 بانک مسکن ایران تجاری 

2414 4/1 248 111 14111 S 2 بانک صادرات ایران تجاری 

6864 1 131 111 12233 S 1 خانه مالی کویت کویت تجاری 

2164 3/1 128 111 11122 S 6 بانک تجارت ایران تجاری 

1624 1/1 628 111 22644 S 2 بانک ملت ایران تجاری 

12282 6/1 2212 23 38221 W 8 برهادمای بانک  مالزی تجاری 

11111 2/2 2131 33 33112 W تجاری 
عربستان 

 سعودی
 4 بانک ملی تجاری

3282 2/1 268 111 31823 S تجاری 

امارات 

متحده 

 عربی

 11 بانک اسالمی دبی

1221 11/1 2 111 31224 S 11 بانک کشاورزی ایران تجاری 

1122 2/2 666 111 31214 S 12 بانک پارسیان ایران تجاری 

222 1/1 31 111 31163 S 13 بانک سپه ایران تجاری 

3223 1/1 342 111 28186 S تجاری 

امارات 

متحده 

 عربی

بانک اسالمی 

 ابوظبی
12 

3311 1/2 622 111 21212 S 11 بانک راکیات مالزی تجاری 

3422 2/1 1112 111 22231 S 16 بانک پاسارگاد ایران تجاری 

2132 2/1 314 111 21211 S 12 بانک اسالمی قطر قطر تجاری 

6188 3/2 1116 21 21481 W تجاری 
عربستان 

 سعودی

بانک انگلیسی 

 سعودی
18 

1822 8/1 312 111 21468 S بحرین عمده 
گروه بانکداری 

 البرکا
14 

1212 1/2 211 111 18211 S 21 بانک اقتصاد نوین ایران تجاری 

*- S بانک کامالً اسالمی  و :Wهای اسالمی: باجه 
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بسیار قابل توجه  2۱۰۹های ایرانی در سال های منطبق بر شریعت بانکگردد رشد دارایی، مالحظه می۹همانگونه که در جدول 

خورد که بانک ایرانی به چشم می ۴ها، ترین رشد داراییموسسه برتر کامالً اسالمی از لحاظ سریع ۰۱طوریکه در میان ه است؛ ببوده

رود. از دیگر ها، صدرنشین موسسات مالی اسالمی در جهان به شمار میدرصد تغییر در حجم دارایی ۰20بانک گردشگری ایران با 

گذاری سپه و بانک توسعه ، شرکت بیمه آسیا، بانک ملت، شرکت سرمایهآیندهبیمه البرز، بانک  توان به شرکتموسسات مالی ایرانی می

 2۱۰۹های اسالمی نیز کشور مالزی نسبت به سایر کشورها توانسته است در سال جهدر میان موسسات مالی با باصادرات اشاره نمود. 

های منطبق بر شریعت را برتر جهان از لحاظ بیشترین رشد دارایی وضعیت ده موسسه ۹مقام نخست را به خود اختصاص دهد. جدول 

 دهد.نشان می

 *ها ده موسسه مالی اسالمی برتر جهان از لحاظ بیشترین رشد دارایی - 2جدول 

های اسالمیموسسات با بادجه  موسسات کامالً اسالمی 

درصد 

 تغییرات 

های دارایی

منطبق 

 برشریعت

 )میلیون دالر(

 موسسه کشور
درصد 

 تغییرات 

های دارایی

منطبق 

 برشریعت

 )میلیون دالر(

یبندرتبه موسسه کشور  

2/112  مالزی 122 

-بانک صادرات

واردات برهاد 

 مالزی

3/126 گردشگریبانک  ایران 1612   1 

2/82  مالزی 12411 

المللی شرکت بین

تکافل برهاد 

(AIA) 

شامبانک  سوریه 1122 118  2 

3/61  2888 

امارات 

متحده 

 عربی

بانک تجاری 

 ابوظبی
1/81 واربابانک  کویت 1228   3 

2/12 زشرکت بیمه البر ایران 411 61 بانک پرماتا اندونزی 1332   2 

2/12  6211 
ن عربستا

 سعودی

بانک 

گذاری سرمایه

 سعودی

2/63 آیندهبانک  ایران 2361   1 

1/32  مالزی 8622 
شرکت ساختمان 

 اجتماعی مالزی 
1/63 اشرکت بیمه آسی ایران 1381   6 

2/36  مالزی 38221 
مای بانک برهاد 

 مالزی
2/12 اتانزانی 2248  امانهبانک    2 

1/33  مالزی 2161 
 بانک خدماتی

 هاSMEبه  برهاد
4/11 ملتبانک  ایران 22644   8 

3/31  مالزی 444 
بانک 

گذاری سرمایه
KAF 

3/28  ایران 161 
شرکت 

هگذاری سپسرمایه  
4 

 مالزی 2212 24
ی المللبانک بین

 خلیج
6/21  ایران 8122 

بانک توسعه  

 صادرات
11 

- میلیون دالر ۱۱۱تر از هایی بیشبا دارایی 
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 منطبق بر شریعت سود ناخالص در موسسات مالی     -2-2
 

 

 یمنابع واقعنه از یت در استفاده بهیریمد یین تواناییمهم در تع یهااز شاخص یکی، یدوره مال یکسب شده در کزان سود یم

موسسه مالی اسالمی نسبت به سال ماقبل، مثبت  ۰۴۰، رشد سود ناخالص 2۱۰۹ها در خلق سود است. در سال کبان یو مال یاهیسرما

دهد. بر بندی موسسات مالی اسالمی را از لحاظ سود ناخالص نشان می، رتبه۱موسسه رشد منفی به ثبت رسیده است. جدول  ۴۹و در 

میلیون دالر(، پارسیان  ۰۰۱۴های پاسارگاد )میلیون دالر در مقام نخست و بانک ۰۴۸9ص، بانک الرجحی عربستان با مبنای این شاخ

گردد در گونه که مالحظه میهای بعدی قرار دارند. همانمیلیون دالر( از ایران به ترتیب در رتبه 0۹۸میلیون دالر( و بانک ملت ) 000)

بندی قرار اند بیشترین سود ناخالص را کسب و در این رتبهبانک ایرانی توانسته ۰۰شریعت در جهان،  موسسه مالی منطبق بر 2۱میان 

 گیرند.

 مالی اسالمی برتر جهان از لحاظ سود ناخالص موسسه بیست و پنج – 1جدول 

()میلیون دالر سود ناخالص درصد تغییرات بندیرتبه موسسه کشور   

2/6- الرجحیبانک  عربستان سعودی 1483   1 

پاسارگادبانک  ایران 1112 23  2 

3/8 پارسیانبانک  ایران 666   3 

1/24 ملتبانک  ایران 628   2 

2/6-  1 بانک راکیات مالزی 622 

3/1-  6 بانک تجارت ایران 128 

 2 خانه مالی کویت کویت 131 21

1-  8 بانک صادرات ایران 248 

1/12  4 بانک مصرف الرایان قطر 222 

2/22  11 بانک اسالمی دبی امارات متحده عربی 268 

2/1-  11 بانک اقتصاد نوین ایران 211 

1/21  12 بانک اسالمی ابوظبی امارات متحده عربی 342 

2/28 مسکنبانک  ایران 383   13 

6/31-  12  ملی بانک ایران 366 

2/16  11 بانک اسالمی قطر قطر 314 

4/4  16 گروه بانکداری البرکه بحرین 312 

2/21 کارآفرین بانک ایران 223   12 

4/36  18 آلیما بانک عربستان سعودی 262 

1/6  BIMB 14هلدینگ گروه  مالزی 221 

2/11 طرالمللی قاسالمی بینبانک  قطر 216   21 

2/22- البالدبانک  عربستان سعودی 142   21 

28- انصاربانک  ایران 184   22 

16/1 اسالمی فیصلبانک  مصر 181   23 

2/21  22 بانک سینا ایران 122 

 21 بانک الجزیره عربستان سعودی 123 31
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 (ROA) 1منطبق بر شریعت و بررسی نرخ بازدهی دارایی سودآوری موسسات مالی -2-3

درصد  ۸2موسسه مالی اسالمی یعنی در حدود  2۴2دهد که در سال مورد بررسی، بررسی سودآوری صنعت بانکداری اسالمی نشان می

اند. یکی از موسسه با کاهش این شاخص نسبت به سال قبل روبرو بوده 02موسسات با رشد مثبت سود مواجه و تنها از کل 

 کم سود خالص بانیبوده و از تقس کننده استفاده مطلوب از دارایی( است که بیانROAهای سودآوری، نسبت بازدهی دارایی )شاخص

 2۱۰۹درصد در سال  ۴/۰به  2۱۰9درصد در سال  ۹/۰های اسالمی از ت در کل بانکشود. این نسبیآن محاسبه م یهاییبه دارا

درصد(،  ۹/۱درصد به  2/۱رسیده که بهبود این شاخص در نتیجه افزایش نرخ بازدهی دارایی در برخی کشورها از جمله بحرین )از 

درصد( بوده است. در مجموع، این شاخص در  ۸/۰درصد به  ۴/۰درصد( و مالزی )از  ۱/۰درصد به  ۹/۰امارات متحده عربی )از 

های مذکور از نظر سودآوری در دهد دارایی بانکدرصد( قرار دارد و نشان می ۰های اسالمی باالتر از سطح استاندارد جهانی )بانک

 سطح مناسب و مطلوب واقع شده است. 

ها در سطح پایینی هایی که از نظر حجم دارایین است که بانکها در سال اخیر در اینکته قابل توجه در بررسی وضعیت بازدهی دارایی

در های بازدهی باالتری برخوردار هستند و بالعکس. ها( از نرخها )شامل بیشترین حجم داراییاند، در مقایسه با سایر بانکقرار گرفته

در این  ها همراه نبوده است کها افزایش سودآوری آنها بدهد در بازار برخی کشورها، رشد قابل توجه داراییها نشان میواقع، بررسی

درصد(  ۹/2درصد به  0/2درصد( و قطر ) از  ۱/2درصد به  0/2توان به کاهش نرخ بازدهی دارایی در عربستان سعودی )از زمینه می

 ، اشاره نمود. 2۱۰۹یشان در سال هارغم افزایش داراییعلی

گونه که دهد. همانبانک تجاری اسالمی برتر جهان را از لحاظ نرخ بازدهی دارایی نشان می ۰۱، وضعیت 2و نمودار  0جدول 

های ایرانی تشکیل بندی انجام شده از لحاظ این شاخص، نیمی از موسسات مالی اسالمی برتر جهان را بانکگردد در ردهمالحظه می

رسیده است. این در حالی است که متوسط نرخ  2۱۰۹درصد در سال  ۹/۰درصد به  2/۰ارایی در ایران از اند. متوسط نرخ بازدهی دداده

های برتر جهان درصد افزایش یافته است. در میان بانک ۰۸درصد به  ۰0های این کشور از میزان جهانی پیشی گرفته و از رشد دارایی

 ۴/۹های کارآفرین )به باالترین نرخ بازدهی دارایی دست یافته و به ترتیب بانکدرصد  9/۱، بانک پاسارگارد ایران با 2۱۰۹در سال 

های دوم تا پنجم را به خود درصد( رتبه ۴۰/2درصد( و بانک سینا ) ۴2/2درصد(، الرجحی عربستان ) ۸/2درصد(، فیصل مصر )

 اند.    اختصاص داده
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 (ROAهای تجاری اسالمی برتر جهان از لحاظ نرخ بازدهی )بانک – 6جدول 
های منطبق دارایی

 برشریعت

 )میلیون دالر(

 سود ناخالص

 )میلیون دالر(

 دارایی نرخ بازدهی

 )درصد(
های اسالمیبانک کشور یبندرتبه   

22231 1112 3/1 پاسارگاد بانک ایران   1 

6311 223 4/2 کارآفرین بانک ایران   2 

6132 181 8/2 فیصل بانک مصر   3 

22632 1483 22/2 الرجحی بانک عربستان سعودی   2 

2141 122 12/2 سینابانک  ایران   1 

18282 222 12/2  6 بانک مصرف الرایان قطر 

21212 622 1/2  2 بانک راکیات مالزی 

18211 211 22/2  8 بانک اقتصاد نوین ایران 

31214 666 34/2 پارسیانبانک  ایران   4 

4216 216 38/2  قطر 
بانک اسالمی 

 المللی قطر، دوحهبین
11 

 .میلیون دالر ۰۱۱بیش از  سودبا  هایبانک*                

 

 (ROAهای تجاری اسالمی جهان از لحاظ نرخ بازدهی دارایی )برترین بانک – 2نمودار 
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  بندیجمع -3

رونق بانکداری اسالمی در میان کشورهای اسالمی از یک سو و تقاضای کشورهای غربی مبنی بر تطابق قوانین گسترش و 

در حال حاضر،  رقم زده است.های اخیر طی سالیر این نوع نظام بانکی را گ، رشد چشماز سوی دیگر بانکداری آنها با قوانین اسالمی

ها در بازار یابی به سطح جدیدی از همکاریت خود، حذب مشتریان جدید، دستموسسات مالی اسالمی به گسترش پرتفوی محصوال

تداوم این رشد نیازمند بینش و نوآوری پردازند که از طریق مشارکت با موسسات مالی در بازارهای جدید می فرصت جهانی و ایجاد

، موسسات مالی بایستی بیشترین تمرکز خود را بر 2۱۰۱باشد. در سال بیشتر در بخش مدیران ارشد و اتخاذ استراتژی مناسب می

های اضافی قرار دهند و از جمله راهبردهای مدیران ارشد در راستای افزایش رشد و توسعه های کسب و کار و کاهش هزینهاصالح مدل

 بانکداری اسالمی عبارتند از:

 نفعانالمللی به منظور ایجاد ارتباط موثر با ذیتوسعه شبکه بین 

 )گسترش نوآوری در محصوالت و خدمات )ساختار و چارچوب مقرراتی 

 هاگذاری در زیرساختبهبود در کیفیت خدمات قابل ارائه و سرمایه 

 های اجرایی در راستای رشد و افزایش کارایی عملیات فرامرزیبازبینی و اصالح برنامه 

  های عمومیشعب و رسانه مشتریان از طریقبه  آموزشارتقاء سطح افزایش سرمایه انسانی و 
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  های پژوهشیفهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان 
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 سعید بیات، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانتحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1343ماه دی « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1343گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میسمی MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 زاده،فاطمه نجفیمدنیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی  MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم

 ،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین توکلیانحمید زمان زاده MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1343ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانکوتاهانداز چشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1343تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
رامین مجاب، سجاد ابراهیمی، دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر 

 سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1343ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1343ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 تبارات شکست بازار اع

 خاوری نژادابوالفضل  MBRI-RR-93019 (SEEAIRANن)یراا)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان سازوکار 1341-1361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1342-1341های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1341-1341ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1341-1341های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسهای توسعهتجربه بانک

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1341و  1384های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدشاخصتحلیل 

 آرانیمصعب عبدالهی  MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

 حسین میسمی MBRI-9206 حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 وهاب قلیچ MBRI-9205 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیبانکمدیریت ریسک در 

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 ی اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

 حسین میسمی MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیتورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش
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 حسین میسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1341) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1341)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1341) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان 

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1341) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1341) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1341) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1341) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1341) بهار مالیات تورمی دالر
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 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 بانک مرکزی فدراسیون روسیهقانون 

 منجمیمهدی  MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 خشهادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نورب MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میسمی، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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